
Ἡ Ἁγία Παρασκευὴ καὶ ὁ Γέρων Δαμασκηνὸς 

 

«Εἶμαι ἡ Παρασκευή!» 

Ὁ Παπποῦσ αἰςκανόταν τὴν ἀγάπθ τῶν Ἁγίων νὰ τὸν διαπερνᾶ ςὰν ηεςτὸ ρεῦμα, 

ὅπωσ εἶχε ὁμολογιςει ὁ ἴδιοσ. Καὶ οἱ λόγοι του διαβεβαιϊνουν ὅτι ἡ τάςισ αὐτοῦ 

τοῦ ρεφματοσ ἦταν ὑψθλι: «Ἔχουμε ςυγχορευτάσ καὶ ςυνεορτάηοντασ καὶ 

ςυνεορταηομζνουσ τοὺσ Ἁγίουσ καὶ ὅλον τὸν οὐράνιο κόςμο. Οἱ Ἅγιοι μὲ τὴν ἀγάπθ 

τουσ μᾶσ παίρνουν τὰ μυαλά, ἐδῶ ποὺ τὰ λζμε… Ἀνὰ πᾶςα ςτιγμὴ ἐπικοινωνοῦν 

μαηί μασ, γιατί εὑρίςκονται μζςα ςτὸ φῶσ τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν ἐμποδίηονται ἀπὸ τὴν 

ὕλθ. Λοιπόν, μᾶσ παρακολουκοῦν ἐμᾶσ ςυνεχῶσ ἀπὸ κοντὰ καί, ὅταν τοὺσ 

παρακαλοῦμε, ἀμζςωσ μᾶσ ἐπιςκζπτονται καὶ μᾶσ ςϊηουν ἀπὸ πολλοὺσ 

πειραςμοὺσ καὶ μᾶσ εὐφραίνουν τὸν νοῦ… 

»Οἱ Ἅγιοι, εἴδατε, πθδοῦν καὶ ἔρχονται πρὸσ ἐμᾶσ καὶ κζλουν νὰ πθδιςωμε καὶ 

ἐμεῖσ πρὸσ αὐτοφσ, γιὰ νὰ εἴμαςτε φίλοι. Νὰ τοὺσ ἀνταποδίδωμε τὴν ἐπίςκεψι, γιατί 

τὴν ποκοῦν ἀφάνταςτα. Τί καὶ ἂν μᾶσ χωρίηει ὁ ὁρατὸσ κόςμοσ ἀπὸ τὸν ἀόρατο; 

Ἐμεῖσ νὰ ἐνςτερνιςτοῦμε τὴν ἀγάπθ τοῦ Χριςτοῦ καὶ νὰ κάνωμε τὸ βῆμα!…» 

Τὴν ἄνοιξθ τοῦ 1988 (17 Μαρτίου), ὁ Γζροντασ μαηὶ μὲ τὶσ ἀδελφὲσ Θ, Θ. καὶ Θ 

ξεκίνθςαν μὲ τὸν αὐτοκίνθτο, γιὰ νὰ ἐπιςκευάςουν τὸν τότε χωματόδρομο, ποὺ εἶχε 

γίνει ἄβατοσ ἀπὸ τὶσ βροχζσ. 

Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ κὰ ἔκοβαν καὶ χορτάρι γιὰ τὶσ ἀγελάδεσ τῆσ Μονῆσ. Λίγο πρὶν 

φκάςουν ςτὸν προςκυνθτάρι τῆσ ἁγίασ Παραςκευῆσ, ςτὸν χωράφι τοῦ Σταμπόλα, τὸ 

ὁποῖο ἦταν κατάςπαρτο ἀπὸ ἀγριολοφλουδα, εἶδαν μία γυναίκα, μαντθλοφορεμζνθ 

καὶ ντυμζνθ μὲ ςκοφρα ροῦχα, νὰ βαδίηει ἀργὰ-ἀργὰ καὶ ςκυφτι. Ἐφαινόταν ςὰν νὰ 

ἀναηθτοῦςε κάτι. Ξαφνικά, ςικωςε τὸν κεφάλι τθσ καὶ προςιλωςε ἐπίμονα τὸν 

ἔντονο βλζμμα τθσ ἐπάνω ςτὸν Γζροντα, ςὰν νὰ ἤκελε νὰ τοῦ μιλιςει. 
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Σ’ ὅλουσ ἔκανε μεγάλθ ἐντφπωςθ τὸ ὁλοφϊτεινο καὶ κατάλευκο πρόςωπό τθσ, 

κακὼσ καὶ τὰ μεγάλα ἀμυγδαλωτὰ μάτια τθσ. Ἀποροῦςαν, λοιπόν, ποιὰ νὰ ἦταν ἡ 

ἄγνωςτθ αὐτὴ γυναίκα. Τὴν προςπζραςαν, ὅμωσ, χωρὶσ νὰ τῆσ ὁμιλιςουν. 

Μετὰ ἀπὸ μία ὥρα περίπου, κακὼσ ἐπζςτρεφαν, ξαναςυνάντθςαν τὴν παράδοξθ 

αὐτὴ ὕπαρξθ νὰ βθματίηει μὲ ἀπαράλλακτο τρόπο, ςτὸ ἴδιο ςθμεῖο. Ἀπόρθςαν οἱ 

ἀδελφὲσ καὶ ἐρϊτθςαν: 

-Παπποῦ, τί παράξενο πράγμα! Τί κάνει αὐτι ἡ γυναίκα τόςθ ὥρα μόνθ τθσ ἐδῶ; 

Δὲν φαίνεται νὰ μαηεφει χόρτα. 

-Ἔτςι ἐμφανίηονται οἱ Ἅγιοι, ἀπιντθςε μὲ ἁπλότθτα ὁ Παπποῦσ. 

Τὴν ἴδια ςτιγμὴ γφριςε ἡ γυναίκα καὶ κοίταξε πάλι κατάματα τὸν Γζροντα, μὲ πολὺ 

μεγαλφτερθ ἔμφαςθ, ὅμωσ, αὐτὴ τὴν φορά. 

-Παπποῦ, ςτακεῖτε νὰ ρωτιςαμε ποιὰ εἶναι, ἐπζμεναν οἱ ἀδελφζσ. 

Ἀλλὰ ἐκεῖνοσ, χωρὶσ νὰ ςταματιςει νὰ ὁδθγεῖ, ἐπανζλαβε τοὺσ λόγουσ: 

-Ἔτςι ἐμφανίηονται οἱ Ἅγιοι, ξαφνικά! 

Τότε οἱ ἀδελφὲσ ἄρχιςαν νὰ ςκζπτονται μιπωσ ἡ ἐμφάνεια ἦταν ὑπερφυςικὴ καὶ 

λυπικθκαν ποφ δὲν ςταμάτθςαν, γιὰ νὰ διερευνιςουν τὴν ἀςυνικθ αὐτὴν 

παρουςία. 

Μετὰ ἀπὸ μερικὲσ ἡμζρεσ, ςτὸ τζλοσ τῆσ Θείασ Λειτουργίασ τοῦ Μ. Σαββάτου, ἡ 

ἀδελφὴ Θ. βλζπει τὴν παράξενθ ἐκείνθ γυναίκα, μὲ τὴν ἴδια ἐνδυμαςία, ἀνάμεςα 

ςτὸ ἐκκλθςίαςμα νὰ πθγαίνει νὰ πάρει ἀντίδωρο ἀπὸ τὸν Παπποῦ. Κατάπλθκτθ 

ςκζφκθκε μὲ χαρά: «Τϊρα δὲν μοῦ γλυτϊνεισ. Θὰ ςὲ ρωτιςω ποιὰ εἶςαι». Καὶ 

ἔςπευςε νὰ τὴν προλάβει. Μόλισ, ὅμωσ, τὴν πλθςίαςε, τὴν ἔχαςε ἀπὸ τὰ μάτια τθσ. 

Τὴν ἀναηιτθςε μζςα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν Ναό, ἀλλὰ εἶχε γίνει ἄφαντθ! Ἦταν βζβαιο, 

πλζον, ὅτι ἡ παρουςία τθσ ἦταν ὑπερφυῆσ. 

Ἄλλωςτε καὶ ὁ Παπποῦσ ὁμολόγθςε ὅτι ἡ κζα καὶ τὸ βλζμμα τυσ εἶχαν ἀφιςει ςτὴν 

ψυχὴ του μία Θεία ἀγαλλίαςθ καὶ τὴν πλθροφορία ὅτι ἦταν ἡ ἁγία Παραςκευι. 

Παρ’ ὅλα αὐτά, ἐπὶ ἀρκετὸ καιρό, ἀπζφευγε νὰ ἀποδεχτεῖ τὸ γεγονὸσ ὡσ ἐμφάνεια 

τῆσ Ἁγίασ, φοβοφμενοσ τὴν πλάνθ. Γι’ αὐτὸ προςπακοῦςε νὰ πείςει τὸν ἑαυτό του 

ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ μία ςυνικθ γυναίκα, ἡ ὁποία πικανῶσ νὰ μάηευε χόρτα. Ἄλλωςτε 

ὁ Παπποῦσ δὲν δεχόταν ἀβαςάνιςτα ὅλα τὰ ὑπερφυςικὰ γεγονότα ὡσ Θεῖα. Γιὰ 

πολὺ καιρό, λοιπόν, ἀπωκοῦςε τὴν πνευματικὴ γλυκφτθτα ποφ ἔνιωκε ςτὴν 

ἀνάμνθςθ ἐκείνθσ τῆσ ςυναντιςεωσ, περιφρουρϊντασ ἔτςι τὸν ἑαυτό του. Ἡ ψυχι 

του δὲν ἀναπαυόταν μὲ αὐτὴ τὴν ἀρνθτικὴ ςτάςθ του καὶ τελικὰ -ὅπωσ ἔλεγε ὁ 

ἴδιοσ- ἔχαςε τὴν εἰρινθ ςτὴν προςευχι. Τότε κατάλαβε ὅτι ἦταν λάκοσ του νὰ μὴ 

δζχεται τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. 



Ἀργότερα διαβεβαίωνε: «Ὅςο ςκζπτομαι τὴν ματιὰ τῆσ Ἁγίασ Παραςκευῆσ τόςο 

αἰςκάνομαι ἕνα ποταμὸ Χάριτοσ μζςα μου. Βλζπω ὅτι μου ἀνάβει περιςςότερο πῦρ 

Θείασ ἀγάπθσ. Ἂν ἄφθνα τὸν νοῦ μου νὰ δουλζψει αὐτὸ τὸ κζμα τῆσ ἐμφανίςεωσ 

τῆσ Ἁγίασ, κὰ εἶχα πολλὰ ἀνοίγματα! Ἀλλὰ κρατάω καὶ ἕνα καὶ λζω: Καὶ ποιὸσ εἶμαι 

ἐγϊ; Γιατί πάντα ὑπάρχει ὁ κίνδυνοσ τῆσ πλάνθσ». 

Ἀργότερα ἕνα πνευματικό του παιδὶ ἀπὸ τὰ Μζγαρα, τοῦ ἀπεκάλυψε: «Εἶδα ςὲ 

ὄνειρο μία μοναχι, ἡ ὁποία μοῦ εἶπε: Νὰ πεῖσ ςτὸν Δαμαςκθνό: Τρεῖσ φορὲσ 

παρουςιάςκθκα. Τί ἄλλο κζλει; 

-Καὶ ποιὰ εἶςαι ἐςφ; τὴν ἐρϊτθςα. 

-Εἶμαι αὐτι, ποὺ ἡ μθτζρα ςου μὲ τιμᾶ καὶ μὲ νθςτεφει ἀπὸ μικρὸ παιδί. Εἶμαι ἡ 

Παραςκευι!». 

Ἀπό τό βιβλίο: Ὁ πατιρ Δαμαςκθνόσ Κατρακοφλθσ. 
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